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aSTRAIPSNIAI PERIODINIUOSE  
LEIDINIUOSE

MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA
Baužienė M. „Narutis“ skaičiuoja šimtametę istoriją: 

[muziejininkės, architektūros istorikės publikacija apie „Naru-
čio“ viešbučio Vilniuje, Pilies g. 24 tradicijų išsaugojimą] // Lie-
tuvos rytas. – 2008, rugs. 25, priedas „Sostinė“.

Baužienė M. Ansambliui pradžią davė vienas namas: 
[muziejininkės, architektūros istorikės publikacija apie Vilniaus 
universiteto pastatų istorinę raidą] // Lietuvos rytas. – 2008, 
liep. 15, priedas „Sostinė“.

Baužienė M. Susižavėjimas Vilniumi įkvėpė kurti: [mu-
ziejininkės, architektūros istorikės publikacija apie architektą 
Vladimirą Dubeneckį ir jo projektuotus namus Vilniuje, Žvėryne] 
// Lietuvos rytas. – 2008, rugs. 10, priedas „Sostinė“.

Baužienė M. Verslininkų nebaido niūri pastato praeitis: 
[muziejininkės, architektūros istorikės publikacija apie buvusios 
ligoninės Bokšto g. 6 Vilniuje pastatų, statytų XVI a., istoriją ir 
dabartinių savininkų planus] // Lietuvos rytas. – 2008, liep. 31, 
priedas „Sostinė“.

Bendradarbiaus du muziejai: [apie Literatūrinio A. Puš-
kino muziejaus Vilniuje ir Rusijos A. Puškino muziejaus Sankt 
Peterburge bendradarbiavimo sutartį] // Lietuvos rytas. – 2008, 
liep. 18, priedas „Sostinė“.

Blokados turtas – muziejui: [apie 1990 m. blokados il-
galaikio materialaus turto perdavimą patikėjimo teise Lietuvos 
nacionaliniam muziejui] // Respublika. – 2008, liep. 3.

Dumalakas A. Iš muziejaus liks tiktai batai? [apie archi-
tektės Zahos Hadid sukurto Ermitažo ir Guggenheimo muzie-
jaus filialo projekto likimą] // Lietuvos rytas. – 2008, liep. 31, 
priedas „Sostinė“.

E. Armoškos kolekcijos vertybės – muziejaus parodo-
je“: [apie verslininko E. Armoškos tapybos kolekciją, ekspo-
nuotą Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose] // Respubli-
ka. – 2008, liep. 3.

Garsi kolekcija atvers meno atodangas: [apie verslinin-
ko E. Armoškos tapybos kolekciją, eksponuotą Lietuvos dailės 
muziejaus Radvilų rūmuose] // Lietuvos rytas. – 2008, liep. 3.

Išskirtinis paveikslas grįžo namo: [apie P. Gudyno mu-
ziejinių vertybių restauravimo centre baigtą restauruoti Palan-
gos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo 
altoriaus XVII a. paveikslą „Švč. Mergelė Marija su vaikeliu“] // 
Respublika. – 2008, rugpj. 13.

Januševičius A. Vėjo malūnai šaukiasi pagalbos: [apie 
Šiaurės Lietuvos vėjo malūnų, tarp jų ir Kleboniškio buities mu-
ziejaus malūno, likimą pasakoja paveldosaugininkai] // Lietuvos 
žinios. – 2008, liep. 31.

Kučinskaitė K. Muziejuose posėdžiauja politikai: [apie 
Kauno mieste įsikūrusių muziejų ir politinių partijų santykius ar-
tėjant seimo rinkimams] // Lietuvos žinios. – 2008, rugp. 20.

Stančienė K. Muziejai turi pasikeisti: [apie ES lėšomis 
finansuoto mokymų projekto „XXI amžiaus muziejininkų kom-
petencijos ir gebėjimų ugdymas“ baigiamąją konferenciją] // 
Lietuvos rytas. – 2008, liep. 28, priedas „Mūzų malūnas“.

Strikulienė O. Kaunas nežino, ką veikti su dovana: [apie 
profesoriaus urbanisto A. Miškinio kolekcijos likimo svarsty-
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mus Kauno m. savivaldybėje dalyvaujant kultūros ministrui J. 
Jučui] // Respublika. – 2008, rugs. 30.

Valatkienė L. Kernavėje atgijo praėjusių amžių amatai 
ir papročiai: [apie tradicinį Gyvosios archeologijos festivalį 
Kernavėje] // Lietuvos rytas. – 2008, liep. 8.

Velijevaitė R. Vilniuje prabilo vaškinės figūros: [apie 
Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose eksponuotą vaš-
kinių figūrų parodą iš Sankt Peterburgo (Rusija) vaškinių figūrų 
muziejaus] // Respublika. – 2008, liep. 5. 

Vitkauskaitė V. Vietoj kelionių po Vilnių – interaktyvus 
muziejus: [apie VšĮ „Istorinės atminties akademija“ kuriamą 
interaktyvų Vilniaus miesto muziejų, kaip vieną iš projekto 
„Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ Gyvosios istorijos 
programos dalių] // Lietuvos rytas. – 2008, rugpj. 1, priedas 
„Sostinė“.

Ziabkus A. Antrasis titulas – dailės tyrėjui: [apie Palan-
gos miesto garbės piliečio vardo suteikimą Lietuvos dailės mu-
ziejaus direktoriui R. Budriui] // Lietuvos rytas. – 2008, liep. 4.

APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS
Jablonskienė A. Karalienė įsikūrė Radvilų rūmuose: 

[apie verslininko E. Armoškos tapybos kolekcijos eksponavi-
mą Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose] // Respubli-
ka. – 2008, liep. 8.

Meškauskaitė A. Dailės biologija: [apie A. Petrašiūnai-
tės darbų parodą Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
padalinyje A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje] // 
Nemunas. – 2008, rugs. 25–spal. 1.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS
Balsevičiūtė V. Atvira ir gyva Ch. Frenkelio vilos savas-

tis: [pristatoma Ch. Frenkelio vilos architektūra, pastato istorija, 
pritaikymas muziejinėms reikmėms – ekspozicijos, renginiai] // 
Best in Lithuania. – 2008, Nr. 3.

Budreckaitė V. Spausdinti langai į XIX a. Vilnių: [apie 
parodą „XIX a.Vilniaus miesto afišos – Vilniaus kultūrinio gy-
venimo veidrodis“ Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, 
Umiastovskių rūmuose, Trakų g. 2] // Literatūra ir menas. – 
2008, rugs. 12.

Ch. Frenkelio viloje – „Filmuoja Šiauliai“: [apie Ch. Fren-
kelio viloje parodytą kino filmų apie Šiaulius retrospektyvą] // 
Šiauliai plius. – 2008, rugs. 26.

Grinevičius S. Chaimo Frenkelio vilos vasaros festi-
valis: [apie Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalį pasakoja šio 
festivalio ir Šiaulių miesto kamerinio orkestro vadovas Borisas 
Traubas] // Literatūra ir menas. – 2008, liep. 11.

Jakučiūnas A. Trapiosios istorijos „laikmenos“: [apie 
parodą „XIX a.Vilniaus miesto afišos – Vilniaus kultūrinio gy-
venimo veidrodis“ Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, 
Umiastovskių rūmuose, Trakų g. 2] // Nemunas. – 2008, rugs. 
11–17.

Jokūbaitis D. Juliano Mendelio – erotinės fotografijos: 
[apie garsaus XX a. pradžios prancūzų fotografo Juliano Man-
delio erotinių atvirukų parodą Fotografijos muziejuje] // Vyz-
dys. – 2008/2.

Jurgaitytė M. Raidė, pakeitusi paveikslo autorystę: 
[apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio vilos ekspozici-
jos Geltonojoje svetainėje kabančio „Moters portreto“ autorys-
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a tės nustatymą] // Šiauliai plius. – 2008, liep. 4.
Jurkonytė I. Meilės laukimas: [apie Ingos Likšaitės pro-

jektą APIE KINĄ / versija 2 Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejuje] // Miesto IQ. – 2008, liep./rugpj.

Kavaliauskaitė Ž. Pirmasis burmistras buvo daugiau 
negu meras: [apie Venclauskių šeimą ir jų name, įsikūrusiame 
Šiaulių „Aušros“ muziejuje, rastą slėptuvę] // Šiaulių kraštas. – 
2008, rug. 12.

Kavaliauskaitė Ž. Saulės mūšis: daugiau klausimų nei 
atsakymų: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio vilo-
je vykusią diskusiją Saulės mūšio tema pasakoja VPU lekt. dr. 
Robertas Jurgaitis] // Šiaulių kraštas. – 2008, liep. 5.

Kontrimavičius T. Tarp žemės ir žvaigždžių – žmogaus 
vaizduotės vaisiai: [apie atnaujintą Lietuvos etnokosmologijos 
muziejų] // Lietuvos rytas. – 2008, rugs. 17, priedas „Būstas“. 

Kūrėjas dalijo vaikiškas šypsenas: [apie tapytojo L. 
Šmergelio darbų parodą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muzie-
juje] // Lietuvos žinios. – 2008, rugpj. 18.

Laurutytė O. Apie žmonijos pražūtingą veiklą – su ironija 
ir sarkazmu: [apie Fotografijos muziejuje veikiančią Giedriaus 
Šiukščiaus fotografijų parodą „Šalutinis poveikis“] // Šiauliai 
plius. – 2008, rugs. 26.

Laurutytė O. Botanikos sodas kviečia švęsti Žolinę: [apie 
ŠU Botanikos sodo ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus organizuotą 
Žolinės šventę] // Šiauliai plius. – 2008 rugpj. 8.

Laurutytė O. Lėlių teatro aktorė – kino režisierė: [apie 
„Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmuose pristatytą filmą 
„Lietuva. Rasos. Lubinų kalnas“] // Savaitė su Splius. – 2008, 
rugs. 5–11.

Lenkai pavydėjo lietuviams kurėno: [apie Lietuvos jūrų 
muziejaus kurėno „SuD1“ ekspediciją Aismarėse] // Respubli-
ka. – 2008, liep.3.

Lietuvos husarų istorija pristatyta Šiauliuose: [apie Ch. 
Frenkelio viloje atidarytą Vytauto Didžiojo karo muziejaus paro-
dą „Lietuvos husarai“] // Šiaulių kraštas. – 2008, liep. 8.

Meškauskaitė A. Atsisveikinimas, bet tik iki rudens: 
[apie Maironio lietuvių literatūros muziejaus renginius] // Ne-
munas. – 2008, liep. 10–16.

Muziejuje – reti aukso dirbiniai: [apie Trakų istorijos mu-
ziejuje atidarytą Kanados korporacijos „Tamoikins Museum–Ta-
moikins Inc.“ parodą „Ukrainos auksas: nuo skitų iki šių dienų“] 
// Lietuvos rytas. – 2008, liep. 22, priedas „Sostinė“.

Muziejų užlies tapytojo kūrybos spalvos: [apie V. Eigirdo 
tapybos parodą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] // 
Lietuvos rytas. – 2008, liep. 9, priedas „Sostinė“.

Nekrašienė I. Grafų Zubovų giminė Lietuvoje ir La-
tvijoje: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejuje surengtą tarptautinę 
konferenciją ir parodą, skir tą grafų Zubovų giminei] // Voru-
ta. – 2008, rug. 6.

Nekrašienė I. Šiaulių „Aušros“ muziejus bendradar-
biauja su Lietuvos šaulių sąjunga: [apie Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus ir Lietuvos šaulių sąjungos bendradarbiavimą] // 
Trimitas. – 2008, Nr. 3.

Parafinavičius R. Erotika tabako parduotuvėse: [apie 
garsaus XX a. pradžios prancūzų fotografo Juliano Mandelio 
erotinių atvirukų parodą Fotografijos muziejuje] // L. T. – 2008 
rugpj. 9.

Pelikso Bugailiškio premija bus teikiama lapkričio mė-
nėsį: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrėjo Pelikso Bugailiš-
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kio premiją] // Šiauliai plius. – 2008, rugs. 19.
Petkūnas K. Pilyje virė gyvenimas: [apie Trakų Salos pi-

lyje surengtą Senųjų amatų šventę] // Lietuvos rytas. – 2008, 
rugpj. 18.

Petkūnas K. Trakų pilis žvilga Ukrainos auksu: [apie Tra-
kų istorijos muziejuje atidarytą Kanados korporacijos „Tamoi-
kins Museum–Tamoikins Inc.“ parodą „Ukrainos auksas: nuo 
skitų iki šių dienų“] // Lietuvos rytas. – 2008, liep. 29.

Pliūraitė N. Žaislas vaiko socializacijoje XIX a. pab. ir 
XX a. pirmojoje pusėje: [Lietuvos liaudies buities muziejaus 
darbuotojos straipsnis apie namų darbo žaislus, pirktinius žais-
lus] // Acta humanitarica universitatis saulensis. Mokslo darbai. 
T. 5. – Šiauliai (VšĮ Šiaulių universiteto leidykla), 2007.

Poeto Jovaro namas laukia renovacijos eilėje: [apie 
Šiaulių „Aušros“ muziejui priklausantį poeto Jovaro namą, kuris 
laukia renovacijos] // Šiauliai plius. – 2008, rugs. 12.

Pradedamas rengti Žaliūkių malūno teritorijos planas: 
[apie pradedamą rengti Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių 
vėjo malūno teritorijos detalųjį planą] // Šiaulių kraštas. – 2008, 
liep. 24.

Sabaliauskas S. Festivalis atsisveikino iki kitos vasa-
ros: [apie iškilmingai uždarytą tarptautinį Ch. Frenkelio vilos 
vasaros festivalį] // Šiaulių kraštas. – 2008, rugs. 1.

Sabaliauskas S. Jaroslavas Cechanovičius tiki orkestro 
atgimimu: [apie Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalyje koncer-
tavusį vieną žymiausių šalies muzikantų Jaroslavą Cechanovi-
čių] // Šiaulių kraštas. – 2008, liep. 4.

Sabaliauskas S. Klasikinė muzika konkuruoja su šiuo-
laikine: [pokalbis su Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalyje da-
lyvavusiu vienu žymiausių Lietuvos fortepijono vir tuozų Andriu-
mi Vasiliausku] // Šiaulių kraštas. – 2008, rugpj. 30.

Sabaliauskas S. Mokslinėje konferencijoje diskutuoja-
ma apie pasaulio skaudulius: [apie Ch. Frenkelio viloje vykusią 
mokslinę konferenciją] // Šiaulių kraštas. – 2008, rugs. 26.

Sabaliauskas S. Prie universiteto atkasta žmonių kau-
lų: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus 
vedėjos Audronės Šapaitės aptiktus radinius] // Šiaulių kraš-
tas. – 2008, rugpj. 30.

Sabaliauskas S. Šiauliai buvo Lietuvos teatro lopšys: 
[apie dramos draugiją „Varpas“ ir jos įkūrimo 100-mečiui skir tą 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus renginį] // Šiaulių kraštas. – 2008, 
rugs. 13.

Sabaliauskas S. Unitai / Istoriniai pėdsakai veda į mūsų 
kraštą: [apie Vasario 16-osios gatvėje atkastas kapavietes, ku-
rias tyrė Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus ve-
dėja Audronė Šapaitė] // Šiaulių kraštas. – 2008, rugs. 6.

Sabaliauskas S. Varpo gatvėje rastas seniausias ka-
liošas: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologų aptiktus 
radinius] // Šiaulių kraštas. – 2008, rugpj. 13.

Sabaliauskas S. Vokietis panoro tapti šiauliečiu: [apie 
Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalį įspūdžiais dalijasi pasauli-
nio garso altistas Hartmut Rohde] // Šiaulių kraštas. – 2008, 
rugs. 3.

Sabaliauskas S. Žaliūkių malūnas suplasnos sparnais: 
[apie projektą, skir tą „Aušros“ muziejaus Žaliūkių vėjo malūno 
restauravimui ir teritorijos sutvarkymui] // Šiaulių kraštas. – 
2008, rugpj. 23.

Sėkmingai užbaigtas ES finansuojamas projektas „XXI 
amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“: 
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a[apie Šiaulių „Aušros“ muziejų ir jo darbuotojus, dalyvavusius 
ES finansuojamame projekte „XXI amžiaus muziejininkų kom-
petencijos ir gebėjimų ugdymas“] // Šiauliai plius. – 2008, 
liep. 18.

Stančienė K. Muziejai turi pasikeisti: [apie projektą „XXI 
amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, 
kuriame dalyvavo ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojai] // 
Lietuvos rytas. – 2008, liep. 28.

Stankūnienė A. Žaliūkių malūnas laukia renovacijos: 
[apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus projektą, skir tą Žaliūkių malū-
no renovacijai] // Šiauliai plius. – 2008, rugs. 26.

Šiukščienė V. Šiaulių „Aušros“ muziejus: tarp tradicijų 
ir šiuolaikiškumo: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus istoriją, 
pastatus, ekspozicijas, skyrius ir veiklą nuo įkūrimo iki šių die-
nų] // Žiemgala. – 2008/1 (21).

Ukrainos auksas spindės Trakų pilyje: [apie Trakų isto-
rijos muziejuje atidarytą Kanados korporacijos „Tamoikins Mu-
seum–Tamoikins Inc.“ parodą „Ukrainos auksas: nuo skitų iki 
šių dienų“] // Respublika. – 2008, liep. 21.

Urbonavičiūtė R. Lietuvos husarų istorija: [apie Ch. Fren-
kelio viloje atidarytą Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodą 
„Lietuvos husarai“] // Šiaulių naujienos. – 2008, liep. 4.

Urbonavičiūtė R. Nuo sparnuotųjų husarų iki laidotuvių 
riterių: [apie Ch. Frenkelio viloje atidarytą Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus parodą „Lietuvos husarai“] // Šiauliai plius. – 2008, 
liep. 24.

Vaičiulevičienė B. Žaliūkių malūnas sumosuos spar-
nais: [apie projektą, skir tą „Aušros“ muziejaus Žaliūkių vėjo 
malūno restauravimui ir teritorijos sutvarkymui] // Šiaulių nau-
jienos. – 2008, rugpj. 8.

Vaitkūnienė E. Muziejuje – virtuali galerija: [apie Kauno 
apskrities pedagoginiame muziejuje atidarytą vir tualią muzie-
jaus eksponatų galeriją] // Lietuvos rytas. – 2008, rugs. 26, 
priedas „Laikinoji sostinė“.

Vaitkūnienė E. Paroda – apie šviesuolius: [apie Kauno 
apskrities pedagoginiame muziejuje atidarytą naują parodą 
„XVII–XX amžiaus švietėjai dailėje“, kurioje eksponuojami žy-
mių švietėjų portretai bei biustai.] // Lietuvos rytas. – 2008, 
rugs. 20, priedas „Laikinoji sostinė“.

Vilniaus kultūrinio gyvenimo veidrodis – afišų parodo-
je: [apie parodą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] // 
Lietuvos rytas. – 2008, rugs. 2, priedas „Sostinė“.

Visockienė M. Atbukusi visuomenė nepastebi ža-
los gamtai: [apie Fotografijos muziejuje veikiančią Giedriaus 
Šiukščiaus fotografijų parodą „Šalutinis poveikis“] // Šiaulių 
kraštas. – 2008, rugs. 23.

Visockienė M. Atvėsus – vilnonė paroda: [apie „Aušros“ 
muziejaus Aušros alėjos rūmuose veikiančią parodą „Vilnonis: 
dabar“] // Šiaulių kraštas. – 2008, rugs. 19. 

Visockienė M. Mokiniai piešė Žiemgalos piliakalnius ir 
gyvenvietes: [apie „Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmuo-
se veikiančią Joniškio meno mokyklos mokinių grafikos darbų 
parodą „XI–XIII a. žiemgalių pilių ir gyvenviečių bei Joniškio 
rajono miestelių XVII–XVIII a. rekonstrukcijos“] // Šiaulių kraš-
tas. – 2008, rugs. 12.

Vitkauskaitė V. Senose afišose – miesto istorijos pėd-
sakai: [apie parodą „XIX a. Vilniaus miesto afišos – Vilniaus 
kultūrinio gyvenimo veidrodis“ Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejuje, Umiastovskių rūmuose, Trakų g. 2] // Lietuvos ry-
tas. – 2008, rugs. 5.
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Zdanevičiūtė L. Husarų dvasia dar gyva: [apie Ch. Fren-
kelio viloje atidarytą Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodą 
„Lietuvos husarai“] // Šiauliai plius. – 2008, liep. 11.

Zdanevičiūtė L. Karšta paroda Fotografijos muziejuje: 
[apie Fotografijos muziejuje pristatytą garsaus XX a. pradžios 
prancūzų fotografo Juliano Mandelio erotinių atvirukų parodą] 
// Šiauliai plius. – 2008 rugpj. 8.

Žumbakienė G. Želdiniai (Medžiai ir gėlių darželiai): [Lie-
tuvos liaudies buities muziejaus darbuotojos straipsnis, p. 80–
87] // Žemaitijos tradicinė kaimo architektūra. – Vilnius, 2008.

APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS
„Polonezų kelias“ pasiekė ir Paežerių dvaro rūmus: 

[apie Ivo Zaluskio viešnagę ir koncertą Paežeriuose] // Santaka. 
– 2008, rugs. 25.

Aleknienė B. Tapyba ir keramika: [apie tautodailininkės 
G. Vaičikauskienės autorinės, jubiliejinės parodos atidarymą 
Kupiškio etnografijos muziejuje] // Kupiškėnų mintys. – 2008, 
rugs. 23.

Asipavičienė S. Ruošiamasi regioninei „Aukso vainiko“ 
parodai: [straipsnyje rašoma apie pasiruošimą parodai-konkur-
sui „Aukso vainikas“ Birštono sakraliniame muziejuje, kalbintas 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas 
Valentinas Jezerskas] // Naujasis Gėlupis. – 2008, rugs. 30.

Atidaryta XXIV Lietuvos medalio kūrėjų stovykla: [apie 
medalininkų stovyklos atidarymą muziejuje] // Telšiai šian-
dien. – 2008. rugpj. 22.

Balčiūnas A. Rinkimų istorija plakatuose 1991–2007: 
[apie lietuviško plakato istoriją ir Alytaus kraštotyros muziejuje 
surengtą politinių plakatų parodą] // Alytaus naujienos. – 2008, 
rugs. 16.

Biržytė A. Gimnazistės žvilgsnis į gamtą: [apie Pasva-
lio P. Vileišio gimnazijos abiturientų fotografijos darbų parodą 
„Žvilgsnis į gamtą“ Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 
2008, rugs. 18.

Bitinaitė A. Muziejuje įsikūręs ir Turizmo centras, ir te-
levizija: [apie Pasvalio krašto muziejaus 10-ies metų veiklą] // 
Darbas. – 2008, rugs. 18.

Bitinaitė A. Nairietė skaldo akmenis ir kuria paveikslus: 
[apie Janinos Petruokienės sukurtų paveikslų iš akmens par-
odos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. –2008, 
liep. 10.

Bitinaitė A. Palinkėjimas, kad audimo mokyklai nepri-
trūktų mokinių: [apie Pasvalio krašto muziejaus „Audimo mo-
kyklėlės“ atidarymą] // Darbas. – 2008, rugs. 20.

Byčienė D. Sodyboje laukiama šventės: [apie Jono 
Basanavičiaus sodyboje–muziejuje surengtą devintąjį regio-
no mėgėjų teatrų festivalį „Atžalynas“] // Respublika. – 2008, 
rugs. 12.

Bujanauskienė I. Senovinė medicina, pasiekusi šias 
dienas: [apie Kupiškio etnografijos muziejaus vykdyto projekto 
„Senoji sėlių žemė“ pristatymo šventę] // Kupiškio žinios. – 
2008, liep. 5. 

Burbiškio dvaro sodyba vėl džiugina lankytojų akis: 
[apie Burbiškio dvaro (Radviliškio r.) sodybos-muziejaus plė-
trą ir pritaikymą viešiesiems turizmo poreikiams ES lėšomis] // 
Lietuvos žinios. – 2008, rugpj. 28.

Butkaitė V. „Rats“ klubo menininkai pristatė „Ekspona-
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a tą“: [Apie jubiliejinės parodos atidarymą Pasvalio krašto mu-
ziejuje] // Pasvalio balsas. – 2008, rugs. 20.

Činkienė J. Muziejuje – skarų paroda: [apie Jonavos 
krašto muziejuje eksponuojamas senovines ir šiuolaikines ska-
ras] // Lietuvos rytas. – 2008, rugs. 10.

Činkienė J. Skaros – įvairių skonių: [apie Jonavos kraš-
to muziejuje eksponuojamas senovines ir šiuolaikines skaras] 
// Alio Jonava. – 2008, rugs. 3.

Dargaitė Z. Sugrįžo į gimtinę: [ Žemaičių muziejaus 
„Alka“ darbuotojos straipsnis apie buvusio telšiškio, emigra-
vusio į Vakarus, 2003 m. mirusio Kanadoje, Stepono Šetkaus 
tapybos darbų, knygų, apdovanojimų ir jo gyvenimą atspindin-
čių fotografijų parodą muziejuje] // Kalvotoji žemaitija. – 2008, 
rugpj. 5.

Dodienė V. Pasvalyje atidaroma nauja mokykla!: [Pas-
valio krašto muziejaus muziejininkės straipsnis apie „Audimo 
mokyklėlės“ atidarymą] // Darbas. – 2008, rugs. 11.

Dūdaitė L., Minkevičienė A., Milaknienė R., Zibolienė 

D. Skulptūrų parkas L. Šepkai: [apie Rokiškio mieste įkurtą 
parką, skir tą drožėjui, dievdirbiui Lionginui Šepkai atminti bei 
apie muziejininkų organizuotus medžio drožėjų plenerus] // 
Gimtasis Rokiškis. – 2008, rugs. 20.

Dzūkas, įbridęs į kultūrinį Pasvalio molį: Albinui Kaz-
lauskui – 70: [S. Kanišausko pokalbis su muziejininku A. Kaz-
lausku] // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2008, Nr. 1., p. 25–26.

Gedvilaitė J. Uostamiestyje vieši Holivudo žvaigždės: 
[apie vaškinių skulptūrų parodą Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje] // Vakarų Ekspresas. – 2008, liep. 18. 

Glinskas M. Sugrįžimas prie pramintų takų: [apie Jona-
vos krašto muziejuje eksponuotą fotografijų parodą „Prie dviejų 
vandenų po trisdešimties metų“, kurių autorius – tauragiškis 
Algis Butleris] // Naujienos. – 2008, liep. 12.

Glinskas M. Šveicarijoje – lietuviška rudens mozaika: 
[Jonavos krašto muziejaus darbuotojo publikacija apie Šveica-
rijos bendruomenės šventę „Rudens mozaika“, skir tą Lietuvos 
vardo 1000-mečiui paminėti] // Naujienos. – 2008, rugs. 9.

Gradinskienė R. Žygimantas Augustas ir Pasvalys: 
Krašto muziejaus 10–mečiui: [Pasvalio krašto muziejaus dar-
buotojos straipsnis apie naują ekspoziciją „Žygimantas Augus-
tas ir Pasvalys“] // Darbas .– 2008, liep. 10.

Grigaitytė L. Ne tik Anglijos pilys ir Sūduvos krašto 
dvarai turi savus vaiduoklius: [apie Vilkaviškio krašto dvarų 
istorijas ir legendas, kurias surinko Vilkaviškio krašto muziejaus 
direktorius A. Žilinskas] // Savaitė. – 2008, rugpj. 27.

Ilgevičienė A. Akimirkų vėriniai ir skulptūros: [apie Na-
cionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje atidarytą parodą 
„Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka“] // Nemunas. – 
2008, liep. 17–23. 

Į muziejų grįžta skrynios: [apie Mažosios Lietuvos isto-
rijos muziejuje atidaromą parodą „Skrynia grįžta“] // 15 minu-
čių. – 2008, rugs. 16.

Jackutė D. Medalininkų darbai artina prie amžinųjų 
vertybių: [apie XXIV Lietuvos medalio kūrėjų stovykloje su-
kurtų darbų pristatymą „Alkos“ muziejuje] // Kalvotoji Žemai-
tija. – 2008. rugs. 9.

Jackutė D. Menininkams pateikta menų inkubatoriaus 
vizija: [apie medalio kūrėjų stovyklos dalyvių susitikimą su VŠĮ 
„Telšių menų inkubatoriaus“ direktore P. Urbanavičiene] // Kal-
votoji Žemaitija. – 2008 rugs. 4.
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Jackutė D. Menininkė demonstravo medalio liejimą: 
[apie parodomąjį medalių liejimą] // Kalvotoji Žemaitija. – 2008. 
rugs. 6.

Janauskaitė D. Skrynioje – istorijos kraitis: [apie Ma-
žosios Lietuvos istorijos muziejuje atidaromą parodą „Skrynia 
grįžta“] // Klaipėda. – 2008, rugs. 16.

Januševičienė V. Duoną kepė pagal senovinį receptą: 
[apie Panevėžio kraštotyros muziejaus archeologę A. Petrulie-
nę, dalyvavusią Neringoje vykusiame renginyje] // Panevėžio 
rytas. – 2008, rugpj. 22.

Jonušytė A. Karininką Petrą Šlekį prisiminus: [apie 
tarpukario Lietuvos karininką P. Šlekį] // Kupiškėnų mintys. – 
2008, rugs. 20.

Jučiūtė. E. Jubiliejiniai „Kazio Šešelgio skaitymai“: 
[apie jubiliejinę jaunųjų mokslininkų konferenciją Rokiškio kraš-
to muziejuje] // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, Nr. 9.

Juodvalkienė L. Sugrįžau neišėjus: [apie O. Kujelienės 
tekstilės darbų parodą Ukmergės kraštotyros muziejuje] // 
Ukmergės žinios. – 2008, liep. 22.

Juronytė I. Birštono sakralinis muziejus dalyvavo iš-
kilmėse: [apie Birštono sakralinio muziejaus dalyvavimą Švč. 
Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metinių jubiliejaus 
iškilmėse, kur pristatė kilnojamąją parodą „Teofilius Matulionis“ 
bei demonstravo filmą „Žvilgsnis į arkivyskupo Teofiliaus Matu-
lionio gyvenimą“] // Naujasis Gėlupis. – 2008, rugs. 10.

Juronytė I. Sakralinis muziejus tuoj pasitiks lankytojus: 
[straipsnyje rašoma, jog baigiami remonto darbai Birštono sa-
kraliniame muziejuje] // Naujasis Gėlupis. – 2008, rugs. 30.

Juronytė I. Spalvų simfonijos pavilioti: [apie Birštono 
muziejuje surengtą suaugusiųjų dailės studijos dailininkų (vad. 
R. Janušaitis) darbų parodą, jos pristatymo akimirkas ir pačius 
dailininkus] // Naujasis Gėlupis. – 2008, liep. 2.

Juškienė V. Penki drožėjai išpuošė seną sodybą: [apie 
medžio drožėjų plenero „Ąžuolų takas Adomui“ pristatymo 
šventę] // Panevėžio rytas. – 2008, liep. 10.

Kanišauskas S. Išėjo „svalinėti“ jau trečią kartą... [apie 
Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ išleistą kūrybos almanacho 
„Svalinėjimai 2008“ pristatymą Krašto muziejuje] // Darbas. 
– 2008, liepos 24.

Kavaliauskienė A. Nulaužto žiedo simbolika lietuvinin-
kų dainose: [Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus etnografės 
A. Kavaliauskienės straipsnis minėta tema] // RES HUMANI-
TARIAE III, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008, p. 
100–115.

Kazlauskas A. Dienoraštis ir datos: [Pasvalio krašto 
muziejaus muziejininko straipsnis apie kraštiečius, minimus 
poeto Justino Marcinkevičiaus knygoje „Dienoraštis be datų“] 
// Darbas. – 2008, liepos 24.

Kazlauskas A. Dovana muziejui taps filialu: [Apie 
Antano Stapulionio per dešimtmečius surinktų dubenuotų 
akmenų ir girnapusių kolekcijos padovanojimą Pasvalio kraš-
to muziejui]// Darbas.–2008, rugsėjo 27.

Kazlauskas A. Gimnazijos galerija gausėja: [Pasvalio 
krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie Pasvalio P. Vi-
leišio gimnazijos galerijos dailės kūrinius] // Darbas. – 2008, 
rugsėjo 18.

Kazlauskas A. Gyvą nuteisė, mirusį – išteisino: [Pas-
valio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie tarpukario 
verslininką ir žurnalistą Joną Lapėną] // Šiaurietiški atsivėri-
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amai. – 2008, Nr. 1., p. 40.
Kazlauskas A. Odisėjos: kraštiečio aktoriaus ir pa-

veikslo: [apie Antano Steponavičiaus išsaugoto paveikslo 
likimą] // Darbas. – 2008, rugsėjo 13.

Kazlauskas A. Panašiausias į Juozą Miltinį: [Pasvalio 
krašto muziejaus darbuotoas apie pasvalietiškus akcentus 
žurnale „Naujoji Romuva“] // Darbas. – 2008, liepos 31.

Kazlauskas A. Tiltai sujungia krantus ir žmones: 
Technikos istorijos pėdsakais: [Pasvalio krašto muziejaus 
darbuotojo straipsnis apie tiltų inžinierius, susijusius su Pas-
valio kraštu] // Darbas. – 2008, rugsėjo 18.

Kazlauskas A. Trilogijos kūrėjas gimė Stumbriškyje: 
Lakūnas – Pasvalio kraštietis: [Pasvalio krašto muziejaus 
muziejininko straipsnis apie lakūną Juozą Vaičeliūną] // Dar-
bas. – 2008, rugsėjo 4.

Kit–kas Skulptūrų parke: [apie renginį „Kit–kas“ Mažo-
sios Lietuvos istorijos muziejaus skulptūrų parke] // Vakarų 
Ekspresas. – 2008, rugpj. 29. 

Kleniauskas A. Radinys spaliuose: [apie radinį, susiju-
sį su žymiu Kupiškio žydų bendruomenės atstovu N. Šmidtu 
ir jo malūnu] // Kupiškėnų mintys. – 2008, rugs. 23.

Klusaitė J. Klaipėdos širdyje atgimė viduramžiai: [apie 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus organizuotą šventę, 
skir tą Klaipėdos miesto gimtadieniui] // Klaipėda. – 2008, 
rugpj. 4.

Konkursinėje parodoje – naujovės: [žinutė apie Rokiš-
kio krašto muziejuje prasidėsiančią 15-ąją tradicinę respubli-
kinę konkursinę parodą dievdirbio Liongino Šepkos premijai 
laimėti] // Gimtasis Rokiškis. – 2008, rugs. 13.

Kraičio skrynios – senos ir naujos: [apie Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejuje atidarytą parodą „Skrynia grįž-
ta“] // Klaipėda. – 2008, rugs. 19.

Krajinienė A. Menais prabudusi atmintis: [apie Joniš-
kio istorijos ir kultūros muziejaus renginį „Menais prabunda 
praeitis“ Žagarėje, Žydų kultūros dienai paminėti] // 2008, 
rugs. 17.

Krajinienė A. Viską pasako spalvomis: [apie Joniškio 
istorijos ir kultūros muziejuje surengtą tautodailininkės Dalios 
Sutkaitienės tapybos darbų parodą „Trys klumpės“] // Sida-
brė. – 2008, liep. 12.

Krikštaponytė E. Dizainerės parodoje – gyvenimo kon-
trastai: [apie O. Kujelienės tekstilės darbų parodą Ukmergės 
kraštotyros muziejuje] // Gimtoji žemė. – 2008, liep. 31.

Kripaitė A. Apdovanos garbius kultūros magistrus: 
[apie 2008 m. Klaipėdos kultūros magistrų apdovanojimo ce-
remoniją Klaipėdos pilies muziejuje] // 15 minučių. – 2008, 
rugpj. 1.

Laužikaitė R. Ąžuolo takas – Adomui: [apie Kupiškio 
etnografijos muziejaus organizuotą medžio drožėjų plenerą 
„Ąžuolų takas Adomui“] // Kupiškio žinios. – 2008, liep. 5.

Laužikaitė R. Mindaugo karūna – kiekvienam lietu-
viui: [apie grafiko E. Jurėno ir keramiko A. Lauciaus jubi-
liejinių parodų pristatymą Kupiškio etnografijos muziejuje] // 
Kupiškio žinios. – 2008, liep. 8.

Laužikaitė R. Tarp mokyklos ir muziejaus: [apie Ku-
piškio etnografijos muziejaus padalinio V. Šleivytės paveikslų 
galerijos darbuotoją I. P. Dlutskienę] // Kupiškio žinios. – 
2008, rugpj. 2.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija. Drožėjai 
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papuošė kraštą: [apie liepos 7–11 dienomis Lazdijų kraš-
to muziejaus padalinyje Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje 
vykusį medžio drožėjų plenerą „Dzūkai – Dzūkijai“] // Dzūkų 
žinios. – 2008, liep. 15.

Lideikis M. Žolinė subūrė bendruomenę: [apie Jona-
vos krašto muziejaus organizuotą Žolinių šventę Juškonių 
kaime (Žeimių sen.)] // Naujienos. – 2008, liep. 21.

Mackevičienė O. Knygos – Rokiškio krašto muziejaus 
pasididžiavimas: [Rokiškio krašto muziejininkės O. Mackevi-
čienės straipsnis apie senąsias knygas, saugomas muziejaus 
fonduose] // Prie Nemunėlio. – 2008, Nr. 1 (20).

Magelinskienė Z. Dovanojo pusketvirto tūkstančio 
eksponatų: [apie 2008 m. dovanotus eksponatus Pasvalio 
krašto muziejui] // Darbas.–2008, rugs. 25.

Magelinskienė Z. Tarp Pasvalio draugų – ir Vokietijos 
miestas: [apie Pasvalio ir Obernkircheno (Vokietija) draugys-
tės ir bendradarbiavimo sutar ties pasirašymą Pasvalio krašto 
muziejuje] // Darbas. – 2008, rugsėjo 25.

Margelytė R. Šnektos tyrimai Lazdijų rajone: [apie 
Lazdijų krašto muziejaus parengtą ir vykdomą projektą „Seiri-
jų ir Metelių krašto šnektos tyrimai“] // Dzūkų žinios. – 2008, 
rugpj. 8.

Marijampolėje – pažintis su V. Kudirkos smuiku: [apie 
Lietuvos himno autoriaus V. Kudirkos smuiko iš Vilkaviškio 
krašto muziejaus rinkinių eksponavimą Marijampolėje] // 
Respublika. – 2008, liep. 15.

Markuckytė E., Pilkauskas D. Panevėžio krašte veikė 
„Jaunoji Lietuva“: [Panevėžio kraštotyros muziejaus dar-
buotojų publikacija apie jaunimo sąjungą, veikusią ikikarinia-
me Panevėžyje] // Panevėžio balsas. – 2008, rugp. 7.

Medalininkai kurs „Lietuvos portretą“: [apie praside-
dančią XXIV Lietuvos medalio kūrėjų stovyklą] // Kalvotoji 
Žemaitija. – 2008. rugpj. 26.

Menininkai kūrė eksponatus: [apie Pasvalio menininkų 
klubo „Rats“ parodos atidarymą Krašto muziejuje] // Darbas. 
– 2008, rugsėjo 27.

Milaknienė R. Dvare įkurtuvių nuotaikos: [apie reno-
vuotas Rokiškio krašto muziejaus oficinas] // Gimtasis Ro-
kiškis. – 2008, rugpj. 9.

Milaknienė R. Kareivėliai – ne tik L. Šepkai, bet ir 
Dovydui: [apie prasidėjusį aštuntąjį respublikinį medžio dro-
žėjų plenerą „Improvizacijos L. Šepkos gyvenimo ir kūrybos 
temomis] // Gimtasis Rokiškis. – 2008, rugs. 4.

Milaknienė R. Keturios dienos klasikos: [apie Rokiškio 
krašto muziejuje vykstantį klasikinės muzikos festivalio kon-
cer tą, kuriame muzikavo jaunieji talentai] // Gimtasis Rokiš-
kis. – 2008, rugs. 2.

Milaknienė R. Klasika dvare sulaukė savo klausytojų: 
[apie Rokiškio krašto muziejuje vykusį kamerinės muzikos 
koncer tą „Karšta vasaros gitara“ su profesionaliais gitaris-
tais iš įvairių pasaulio šalių] // Gimtasis Rokiškis. – 2008, 
rugpj. 5.

Milaknienė R. Laukia ir drožinių, ir pasiūlymų: [apie 
Rokiškio krašto muziejaus rengimąsi tradicinei konkursinei 
parodai Liongino Šepkos premijai laimėti] // Gimtasis Rokiš-
kis. – 2008, rugpj. 9.

Milaknienė R. Po išskirtinio plenero – šeši kareivėliai: 
[apie Rokiškio krašto muziejuje pasibaigusį aštuntąjį respu-
blikinį medžio drožėjų plenerą dievdirbiui Lionginui Šepkai 
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a atminti] // Gimtasis Rokiškis. – 2008, rugs. 11.
Milaknienė R. Premjeras Antanas Tumėnas – spal-

vinga asmenybė: [apie Lietuvos valstybės pirmosios Kons-
titucijos rengimo komisijos pirmininką, premjerą, advokatą, 
gimusį Rokiškio r. Kurkliečių kaime] // Gimtasis rokiškis. – 
2008, liep. 26.

Milaknienė R. Rokiškio kraštas nusėtas partizanų žū-
ties vietomis: [apie Rokiškio krašte 1944–1953 metais vyku-
sį par tizaninį karą ] // gimtasis Rokiškis. – 2008, rugpj. 23.

Milaknienė R. Rokiškio praeitis ir dabartis tarp 
vandens ir akmenų: [Rokiškio 509 metų jubiliejui skir tas 
straipsnis apie Rokiškio ežero kasimą, medžių sodinimą ir kt. 
įvykius Tarybų valdžios metų aušroje...] // Gimtasis Rokiš-
kis. – 2008, rugs. 20.

Miliauskytė J. Paskutinieji Židikų istorijos dešimtme-
čiai: [Mažeikių muziejaus darbuotojos straipsnis] // Židikai. – 
Mažeikiai: UAB „Spaudos tinklas“, 2008.

Milkus G. Birštone šurmuliavo ir jonaviečiai...: [apie 
Jonavos krašto muziejaus dalyvavimą Kauno apskrities tu-
rizmo mugėje „Turizmas ir kultūra“ Birštone] // Naujienos. – 
2008, rugs. 25.

Misiūnienė R. Gausiausias projektų derlius: [apie Jo-
niškio istorijos ir kultūros muziejaus ir kitų rajono bendruo-
menių vykdomus projektus finansuotus iš LEADER + VVG 
programų] // Sidabrė. – 2008, liep. 9.

Mogylaitė S. Valstybės dienos proga renginių netrū-
ko: [apie grafiko E. Jurėno ir keramiko A. Lauciaus jubiliejinių 
parodų pristatymą Kupiškio etnografijos muziejuje] // Kupiš-
kėnų mintys. – 2008, liep. 10.

Morkūnas V. Lazdijiečių širdyse Sąjūdis gyvas: [apie 
Lazdijų krašto muziejaus padalinyje Laisvės kovų muziejuje 
paminėtą Sąjūdžio dvidešimtmetį ir šiam jubiliejui surengtą 
parodą] // Dzūkų žinios. – 2008, liep. 23.

Morkūnas V. Sąjūdis gyvas savo dvasia: [apie Sąjūdžio 
20 metų jubiliejų, surengtą Veisiejuose. Šiame mieste įvyko 
pirmasis rajone Sąjūdžio mitingas] // Dzūkų žinios. – 2008, 
spal. 1.

Mosteikaitė A. Nepriklausomybės Akto signataras už-
simerkęs nupieštų Lenino portretą ir kiaulės snukį: [apie 
Alytaus kraštotyros muziejuje atidarytą Vytauto Kolesniko-
vo darbų parodą ir jų autorių] // Alytaus naujienos. – 2008, 
rugs. 20.

Muturas A. Čia kalbėta ir idiš kalba: [Mažeikių muzie-
jaus darbuotojo straipsnis apie Židikų miestelio ir apylinkių 
žydų bendruomenės gyvenimą bei likimą] // Židikai. – Mažei-
kiai: UAB „Spaudos tinklas“, 2008.

Muturas A. Jie gynė Židikų krašto laisvę: [Mažeikių 
muziejaus darbuotojo straipsnyje apžvelgiama Židikų šaulių 
būrio veikla, minimi pokario metų kovotojai už krašto laisvę 
ir nepriklausomybę.] // Židikai. – Mažeikiai: UAB „Spaudos 
tinklas“, 2008.

Muturas A. Šachmatininkas garsinęs Mažeikius ir 
Lietuvą: [Mažeikių muziejaus darbuotojo straipsnis apie 
kraštietį, išeivijos atstovą, šachmatininką Povilą Tautvaišą] // 
Santarvė. – 2008, rugpj. 2.

Narvilaitė G. Klaipėdos senamiestyje – neregėtas lo-
bis: [apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus archeolo-
ginius kasinėjimus uostamiestyje, Kurpių gatvėje] // Vakarų 
Ekspresas. – 2008, liep. 16.
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Nikitenka D. Sąjūdžio propaganda žavėjo šiluma: [po-
kalbis su Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus istoriku S. 
Karaliumi apie Sąjudžio judėjimą] // Vakarų Ekspresas, 2008, 
liep. 1. 

Norvilaitė G. Sinagoga nusimeta paslapties šydą: 
[Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus archeologės R. Son-
gailaitės komentarai apie archeologinių kasinėjimų metu Klai-
pėdos senamiestyje aptiktus didžiausios uostamiesčio sina-
gogos pėdsakus] // Vakarų ekspresas. – 2008, rugpj. 26.

Norvilaitė N. Dvasinė duoklė Adomui: [apie medžio 
drožėjų plenero „Ąžuolų takas Adomui“ pristatymo šventę] // 
Kupiškėnų mintys. – 2008, liep. 8. 

Paplauskienė S. Kulinarinio paveldo konkurse nuga-
lėjo punšas: [apie Šilutės muziejuje vykusį renginį, skir tą 
Mindaugo karūnavimo Valstybės dienai paminėti ir surengtą 
popietę – senųjų Klaipėdos krašto patiekalų degustaciją-kon-
kursą] // Šilutės naujienos. – 2008 m. liep. 14 d.

Pavilonytė I. Parodoje – mėlynasis R. Gailiūno perio-
das: [apie Panevėžio dailės galerijoje atidarytą rokiškėno dai-
lininko Raimondo Gailiūno tapybos darbų parodą „Mėlynųjų 
šou“.] // Panevėžio rytas. – 2008, liep. 21.

Pečiukonienė M. Šurmuliavo vaikai, literatai ir mė-
gėjų teatras: [Lazdijų krašto muziejaus padalinio Etnografi-
nės Prano Dzūko sodybos vadovės Marijonos Pečiukonienės 
straipsnis apie Šeštokų bendruomenės vykdomą projektą 
„Susipažinkime – Dzūkučiai Prano Dzūko sodyboje – Rudens 
ekvinokcija] // Dzūkų žinios. – 2008, rugpj. 2.

Pelkutė E. Miestas nusilenkė valstybės istorijai: [apie 
Sąjūdžio 20-mečio minėjimo renginius Klaipėdoje] // Klaipė-
da. – 2008, liep. 8.

Petronytė J. Antrasis miesto jubiliejus – be fejerver-
kų: [straipsnis apie 750 metų sukaktį, nuo Liubeko teisių 
suteikimo Klaipėdos miestui; šiuo klausimu pasisakė ir Ma-
žosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius dr. J. Genys] 
// Vakarų Ekspresas. – 2008, rugpj. 1. 

Petronytė J. Klaipėdos pilis: nuo kazino iki rotušės: 
[apie Klaipėdos pilies atkūrimo projektą, panaudojimo gali-
mybes] // Vakarų Ekspresas. – 2008, rugpj. 8.

Petronytė J. Po 30 metų Kentauras atgavo galvą: 
[apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus bei VŠĮ „Menų 
gatvė“ suregtą renginį skulptūrų parke „Kit–kas“] // Vakarų 
Ekspresas. – 2008, rugpj. 30. 

Pilaitienė A. Prieplaukoje – senieji amatai: [apie Ne-
ringos istorijos muziejaus jau devintą kar tą Nidoje rengiamą 
tradicinę Senųjų amatų šventę] // Lietuvos rytas. – 2008, 
rugpj. 14.

Pilaitienė A. Vieni kuria, kiti niokoja: [apie Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejaus skulptūrų parką bei restauruotą 
A. Boso skulptūrą „Prabudimas“] // Lietuvos rytas. – 2008, 
rugs. 12.

Pinigai grafo knygoms: [apie Biržų krašto muziejaus 
„Sėla“ siekį įsigyti retų knygų tritomį iš grafų Tiškevičių bibli-
otekos] // Respublika. – 2008, rugpj. 13.

Plaipienė L. „Svalinėjimų“ pakrantėse – tūkstančiai 
kūrybinių pėdelių: [apie pasvaliečių poetų almanacho „Sva-
linėjimai 2008“ pristatymą Pasvalio krašto muziejuje] // Pas-
valio balsas. – 2008, liep. 5.

Plaipienė L. Dviratis daugumai – tik parodomoji akci-
jos dalis: [apie Pasvalio krašto muziejaus Pasaulinei turizmo 
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adienai skir tus renginius] // Darbas. – 2008 rugs. 30.
Plaipienė L. Kad senųjų amatų neužneštų laiko vėjas 

užmaršties dulkėmis: [apie „Audimo mokyklėlės“ atidary-
mą Pasvalio krašto muziejuje] // Pasvalio balsas. – 2008, 
rugs. 20.

Plaipienė L. Linkėjo gyvuoti ilgus dešimtmečius ir dar 
ilgai „nepasveikti“: [apie Pasvalio krašto muziejaus 10-me-
čio istoriją] // Pasvalio balsas. – 2008, rugs. 27.

Plaipienė L. Pasvalyje duris atvers audimo mokyklė-
lė: [apie Pasvalio krašto muziejaus įrengtą „Audimo moky-
klėlę“] // Pasvalio balsas. – 2008, rugs. 11.

Plaipienė L. Tarptautiniame renginyje rajono valdžia 
nepasirodė: [apie Norvegijos Hommersako ir Pasvalio rajono 
jaunųjų muzikantų koncer tą Pasvalio krašto muziejaus kie-
melyje] // Pasvalio balsas. – 2008, liep. 3.

Polenskaitė L. Jono Kazlausko 78 gimimo metinių pa-
minėjimas: [apie Birštono muziejaus kar tu su kitais organi-
zatoriais Matiešionyse surengtą minėjimą, skir tą kalbininkui, 
profesoriui Jonui Kazlauskui atminti] // Kuror to aidai. – 2008, 
rugpj. 9.

Putriuvienė L. Cibulynė, pyragai ir lipčius: [apie se-
nuosius krašto amatus ir surengtą konkursą, skir tą Mažosios 
Lietuvos kulinarinio paveldo pristatymui] // Pamarys. – 2008, 
liep. 11.

Ripskytė L. Vilniečiai žydų kultūros ieškojo Žagarėje: 
[apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus renginį „Menais 
prabunda praeitis“ Žagarėje, Žydų kultūros dienoms paminė-
ti] // 2008, rugs. 11.

Ryškutė E. Miesto gimtadienio proga – kelionė į vidu-
ramžius: [apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus organi-
zuotą šventę, skir tą Klaipėdos miesto gimtadieniui] // Vakarų 
Ekspresas. – 2008, liep. 30. 

Rudnickienė L. Viskas prasideda vaikystėje: [apie Jo-
niškio istorijos ir kultūros muziejaus kar tu su Joniškio rajono 
moksleiviais vykdomą projektą „Nykstančios kultūros paieš-
kos Joniškio krašte“] // Sidabrė. – 2008, liep. 9.

Rutkauskas V. Tėvynės ilgesio genas: [apie Oginskių 
giminę ir tolimo Oginskių giminaičio Ivo Zaluskio koncer tą 
Paežerių dvare] // Santaka. – 2008, rugs. 13.

Savickas S. Minti neleido vienintelio parodos eks-
ponato: [apie Pasvalio krašto muziejaus surengtą dviračių 
parodą, skir tą Pasaulinei turizmo dienai] // Panevėžio ry-
tas. – 2008, rugs. 27.

Sąjūdžiui – 20: [žinutė apie konferenciją, skir tą Lietu-
vos Persitvarkymo Sąjūdžio 20-mečiui „Rokiškis ir 20 Sąjū-
džio metų“, vyksiančią Rokiškio krašto muziejuje] // Gimtasis 
Rokiškis. – 2008, rugs. 3.

Servienė A. Medalininkų stovykla. Visi žvelgia su pa-
vydu: [apie medalininkų stovyklos atidarymą muziejuje] // 
Telšių žinios. – 2008. rugpj. 26.

Skaisgirytė A. Su Sąjūdžiu kūrėsi ir Jonavos krašto 
muziejus: [apie Jonavos krašto muziejaus švietėjišką, edu-
kacinę veiklą.] // Joneda. – 2008, rugs. 

Strazdienė A. Vitalijos Dambrauskaitės atminimą pa-
minėjo bendraminčiai: [apie buvusios Lietuvos knygnešių 
draugijos Vilkaviškio skyriaus pirmininkės V. Dambrauskaitės 
paminėjimą Vilkaviškio krašto muziejuje] // Santaka. – 2008, 
rugpj. 12.

Strebeikis M. Skaros – tai meno kūriniai...: [apie Jo-
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navos krašto muziejaus Istorijos skyriuje atidarytą senovinių 
ir dabar tinių skarų parodą.] // Naujienos. – 2008, rugs. 9. 

Šeštakauskaitė S. Keturioliktųjų „Krinčino verdenių“ 
ypatumai: [apie tradicinę poezijos šventę Pasvalio krašto 
muziejaus padalinyje Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių 
memorialiniame muziejuje] // Darbas. – 2008, liepos 17.

Šeštakauskaitė S. Pėdsakas, lyg žvaigždės blyks-
nis...: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojos straipsnis apie 
Amžinybėn išėjusį kraštietį rašytoją Petrą Zablocką] // Dar-
bas. – 2008, liep. 17.

Šimkus L. Muziejus pasipildė tūkstančiais naujų eks-
ponatų: [Apie šiemet dovanotų eksponatų Pasvalio krašto 
muziejui parodos atidarymą]// Pasvalio balsas.–2008, rug-
sėjo 20.

Šiumbrevičiūtė J. Birštone paminėtas Lietuvos Są-
jūdžio 20 metų jubiliejus: [aprašomas minėjimas, vykęs 
Birštono kultūros centre skir tas Sąjūdžio 20-mečiui, kurio 
pagrindinis organizatorius Birštono muziejus] // Gyvenimas. 
– 2008, rugpj. 30.

Šiumbrevičiūtė J. Matiešionys saugo tylų profeso-
riaus Jono Kazlausko atminimą: [apie Birštono muziejaus 
kar tu su kitais organizatoriais Matiešionyse surengtą minėji-
mą, skir tą kalbininkui, profesoriui Jonui Kazlauskui atminti] // 
Gyvenimas. – 2008, rugpj. 9.

Šukytė I. Lietuvai pristatyta trispalvė Baltijos vėliava: 
[apie Klaipėdos miesto piliavietėje organizuotą renginį „Lietu-
va ir Latvija – bendros šaknys, ir esame ar timi“] // Valstiečių 
laikraštis. – 2008, rugs. 20.

Tavorienė V. Apleistiems dvarams – valstybės aruodo 
trupiniai: [apie Rokiškio valdžios, paveldo, kalbotyros speci-
alistų susirūpinimą atgaivinti unikalioje vietoje, Dviragio eže-
ro saloje, esantį Salų dvarą ] // Valstiečių laikraštis. – 2008, 
rugpj. 13.

Telšiuose – Lietuvos medalio kūrėjai: [apie XXIV Lietu-
vos medalio kūrėjų stovyklos „Lietuvos por tretas“ atidarymą 
„Alkos“ muziejuje ir albumo-katalogo „Lietuvos medaliai ir jų 
kūrėjai“ (sud. P. Gintalas ir Z. Dargaitė) pristatymą] // Kalvo-
toji Žemaitija. – 2008. rugpj.14.

Valiauskaitė A. Gimtadienio šventė – „civilizuotiems“ 
miestiečiams: [apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 
organizuotą šventę, skir tą Klaipėdos miesto gimtadieniui] // 
Vakarų Ekspresas. – 2008, rugpj. 4. 

Valkauskienė O. Paminėjo J. Kazlausko 78-metį: [apie 
Birštono muziejaus kar tu su kitais organizatoriais Matiešio-
nyse surengtą minėjimą, skir tą kalbininkui, profesoriui Jonui 
Kazlauskui atminti] // Naujasis Gėlupis. – 2008, rugpj. 6.

Valkauskienė O. Paminėjo Sąjūdžio 20-metį: [apie 
Birštono muziejaus kar tu su kitais organizatoriais surengtą 
minėjimą skir tą Sąjūdžio 20-mečiui] // Naujasis Gėlupis. – 
2008, rugpj. 30.

Vaškevičius A. Mediniai kryžiai išliks ateičiai: [apie 
Marijampolės kraštotyros muziejaus darbuotojų parengtą 
knygą apie Marijampolės krašto kryžius] // Lietuvos rytas. – 
2008, liep. 23.

Venckuvienė A. Sutvirtinta lietuvių ir latvių draugys-
tė: [apie Klaipėdos miesto piliavietėje surengtą Baltų vieny-
bės dieną] // Vakarų Lietuva. – 2008, rugs. 9–15.

Vičas D., Petrulienė D. Vasarą – net trys ekspedici-
jos: [Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojų pu-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



94 LIETUVOS MUZIEJAI 2008’3

B
ib

lio
gr

afi
nė

 a
pž

va
lg

a blikacija apie vasarą vykusias ekspedicijas] // Sidabrė. 2008, 
rugpj. 13.

Viešnagė viduramžių mieste. Rugpjūčio 1 d. Klaipė-
dos piliavietėje: [apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 
organizuotą šventę, skir tą Klaipėdos miesto gimtadieniui] // 
15 minučių. – 2008, rugpj. 1.

Zajančkauskienė R. Birštono sakralinis muziejus vie-
nai dienai persikėlė į Šiluvą: [Birštono sakralinio muziejaus 
vadovės straipsnis apie Birštono sakralinio muziejaus da-
lyvavimą Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 
metinių jubiliejaus iškilmėse, ten pristatytą pirmąją Sakralinio 
muziejaus surengtą kilnojamąją parodą „Teofilius Matulionis“ 
bei filmą „Žvilgsnis į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyve-
nimą“] // Gyvenimas. – 2008, rugs. 13.

Zajančkauskienė R. Per kryžių į žvaigždes: [Birštono 
sakralinio muziejaus vadovės straipsnis apie Teofiliaus Ma-
tulionio biografiją, jo pamaldumą Išganytojui ir beatifikacijos 
bylos Vyskupijos lygmeniu užbaigimą] // Ar tuma. – 2008, 
liep.–rugpj. 

Zazerskytė Ž. Medalininkų sukurti darbai – Telšiams: 
[apie XXIV Lietuvos medalio kūrėjų parodos pristatymą „Al-
kos“ muziejuje] // Penktadienio žemaitis. – 2008. rugs. 12.

Zdanevičienė R. Medžio drožėjai darbavosi pro aša-
ras: [apie Rokiškyje vykusį tradicinį medžio drožėjų plenerą 
„Improvizacijos L. Šepkos gyvenimo ir kūrybos temomis“, 
kurio metu išdrožtos skulptūros simbolizuoja karius ir yra 
skir tos neseniai tragiškai žuvusiam savanoriui, jaunajam me-
nininkui D. Teresiui] // Panevėžio rytas. – 2008, rugs. 12.

Zdanevičienė R. Rokiškio dvaro sodyba lankytojams 
taps dar patrauklesnė: [apie baigiamus Rokiškio dvaro so-
dybos oficinų rekonstrukcijos darbus] // Panevėžio rytas. – 
2008, rugpj. 7.

Zibolienė D. Sąjūdžio jubiliejuje priminta apie tautos 
vienybę: [apie konferenciją „Rokiškis ir 20 Sąjūdžio metų“, 
vykusią Rokiškio krašto muziejuje, skir tą Lietuvos persitvar-
kymo Sąjūdžio 20-mečiui ir kitus renginius] // Gimtasis Ro-
kiškis. – 2008, rugs. 6.

Zokaitytė Z. Dailininkai apleistus dvarus restauravo 
juos piešdami: [apie Kėdainių tautodailininkų parodą krašto 
muziejuje] // Kėdainių garsas. – 2008, rugs. 2.

Zokaitytė Z. Fotografijoje aptinka poezija: [apie Vydo 
Bečialio fotoalbumą „Kėdainiai“] // Kėdainių garsas. – 2008, 
rugs. 2.

Zokaitytė Z. Kėdainiai – tarpinė stotelė tarp Vilniaus ir 
Nidos: [apie danų kultūros dienas Kėdainiuose] // Kėdainių 
garsas. – 2008, rugpj. 26.

Zokaitytė Z. Knyga apie Kėdainių krašto architektūrą: 
[apie dailėtyrininką Joną Jucevičių ir naują jo knygą] // Kė-
dainių garsas. – 2008, liep. 12.

Žiemytė I. „Kraičio skrynia pakylėdavo nuotaką...“: 
[apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje rengtą parodą 
„Skrynia grįžta“] // Vakarų ekspresas. – 2008, rugs. 19.

Žilinskas A. „Metų“ iliustracijas dailininkas V. K. 
Jonynas kūrė Lauckaimyje: [Vilkaviškio krašto muziejaus 
direktoriaus publikacija apie dail. V. K. Jonyną] // Santaka. – 
2008, rugpj. 16.

Žilinskas A. Jaunos žydaitės istorijos pėdsakais: [Vil-
kaviškio krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie žydai-
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